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Kedves Testvéreim! 

Szentbeszédemben – hálaadásképp – az elhangzott előadásokból szeretnék kiragadni 

egy-egy gondolatot, ami megérintett. Biztatlak benneteket, hogy hazamenve ti is 

vegyétek sorra az előadásokban és a kiscsoportos beszélgetésekben hallottakat. Jó 

belegondolni, milyen gazdag az Egyház, mennyi értéket hordozunk mi magunk is, és 

mennyi értéket fedezhetünk fel a másikban, akivel szóba elegyedünk. Csodálkozzunk rá 



erre a gazdagságra! Eszembe jut egy régi vicc: egy kisgyermeket édességgel kínáltak, s 

édesanyja rászólt: mit kell mondani, kisfiam? Mire a válasz: kérek még! – Valahogy így 

van ez a mostani alkalommal is: sok kegyelmet kaptunk a Jóistentől, s kérjük Őt továbbra 

is, hogy adjon segítséget munkánkhoz, szolgálatunkhoz, amelyet ránk bízott, hogy 

befogadva kegyelmét teljesíteni tudjuk hivatásunkat, s építeni Isten országát. 

Gáspár István atya nyitóelőadásában arról beszélt, hogy Isten szeretetét nem 

kiérdemelnünk kell, hanem befogadnunk. Isten ugyanis nem azért szeret minket, mert 

jók vagyunk, hanem azért, hogy jók legyünk. Nem kiérdemelnünk kell szeretetét, hanem 

válaszolnunk rá – s ha válaszolunk, kapcsolatba kerülünk Istennel. Istennel való 



kapcsolatunk ugyanis az, ami számunkra és mások számára is az üdvösség útját építi. 

Csodálkozzunk rá Isten szeretetére: Ő nem parancsuralmi rendszert épít ki, hanem 

szeretetkapcsolatot kezdeményez velünk. Utánunk jön, hogy megkeressen és hazavigyen 

bennünket. Talán hazáig sem kell mennünk, elég csak engedni, hogy Isten ránk találjon. 

Isten elénk jön – mint ahogy Füle Lajos Futás című versében is olvashatjuk: 

Fut a gyermek a labda után 

leszegett fejjel, tűzpirosan, 

se lát, se hall, csak egyre rohan. 

Guruló labda lett a világ, 



szüntelen űzi, hajtja a vágy, 

száz utcán, téren, 

ezer veszélyen, 

millió anyai kétségen át, 

gyönyörűszépen 

s balga-bután 

fut a gyermek a labda után... 

 

Fut az ember az élet után... 



Leszegett fejjel gyötri magát 

kincseit egyszer csakhogy elérje, 

kergeti álma, hajtja a vére. 

Kenyér gurul a lába előtt, 

vagyon gurul a vágya előtt, 

hírnév, dicsőség álma előtt. 

Rohan utánuk éveken át, 

a fogyó úton, életen át, 

száz utcán, téren, 



ezer veszélyen, 

millió isteni bánaton át, gyönyörű szépen 

s balga-bután 

fut az ember az élet után... 

 

Fut az ISTEN az ember után, 

mert mindent lát és szánja nagyon, 

guruló szívét csakhogy elérje, 

hogy fut utána, hull bele vére! 



Ott fut az utcán, 

ott fut a téren, 

egész világon, 

sok ezer éven, 

sok mérhetetlen, 

megérthetetlen, 

keresztre írott szenvedésen át, 

hulló Igével, 

kiontott vérrel, 



viszonozatlan, 

mély szerelmével 

fut az ISTEN az ember után... 

 

Puskás Attila professzor úr előadásában hallottuk: Krisztus az Atya képmása, a mi 

rendeltetésünk pedig az, hogy Krisztus képére formálódjunk, többé nem önmagunknak 

élve, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt. Nikosz Kazantzakisz Akinek meg 

kell halnia című könyve szerint egy falu eljátssza Krisztus szenvedéstörténetét, s egy 

évvel az előadás előtt kijelölik a szereplőket. Krisztus szerepét egy pásztorfiúra, 



Manoliosztra osztják. A pásztorfiú eltűnik egy időre, s a falubeliek kérdezgetik: hová lett 

Manoliosz? Ezt a választ kapják: „fölment a hegyekbe, hogy magára faragja Krisztus 

képét”. – Mi is eljöttünk Egerbe, a hegyek, a dombok közé, hogy magunkra faragjuk 

Krisztus képét. Ez a feladat hazaérve sem évül el, egész életünkre küldetés marad. 

Küldetésünk, hogy egyre inkább magunkra öltsük Krisztus képmását, hogy mindaz, aki 

velünk találkozik, bennünk Krisztussal találkozzék. 

Udvardy György püspök úr előadásában hallottuk: azért valljuk meg a hitünket, mert 

szeretnénk továbbadni azt. Gyakran olyan közegben mondjuk ki a hitvallást, amely – ha 

nem is ellenséges, de – hitetlen, gyakran reménytelen és szeretetlen. Hogy hitünk 



megvallásában ne veszítsük el kedvünket és erőnket, Valaki mellénk szegődik. Isten a mi 

vándorlásunk, zarándokutunk társa lett, mellénk szegődött, bátorítja és megerősíti 

szívünket közelségével, vigasztalásával. 

Számos gondolatot felidézhetnék Seregély István érsek atya sziporkázó előadásából is. 

Előadásában Szent Hermann legendáját idézte, akinek mikor megjelent az idős, sápadt 

arcú Szűzanya, s a sovány, síró kis Jézus, kérdésére így válaszoltak: „Hermann, te mindig 

olyannak látsz minket, amilyenek benned vagyunk!” Milyennek látom magamban Istent? 

Milyennek látom magamban Krisztust? Nem képet alkotnunk kell róla, hanem 

szemlélnünk Őt, az Ő tetteit, szavait, tanítását, bátorítását. 



Hugyecz János atya előadásában nagy lelkesedéssel beszélt a Szentlélekről: arról, hogy 

pünkösd nélkül nincsen új evangelizáció, s hogy az Apostolok Cselekedetei sem más, 

mint egy nagy pünkösd. Az apostolok cselekedetei, az apostolok utódainak, majd a 

keresztényeknek cselekedetei, vagyis mindannyiunk cselekedeti mind a pünkösdből, a 

Szentlélek kiáradásából származnak: mi is ugyanazt a Lelket kaptuk meg, mint az 

apostolok, s ugyanazzal a lelkesedéssel is kell hirdetnünk az evangéliumot, mint ahogyan 

ők tették. Látható-e rajtunk a Szentlélek működése? Befogadtuk-e Isten Szentlelkét? 

Papp Miklós atya előadásának középponti gondolata volt számomra: „passzívan 

befogadni és aktívan megszülni.” Mária a mi példaképünk, hittel igent mond arra, hogy 



Istennek semmi sem lehetetlen. Így kell nekünk is mindig igent mondanunk arra, ami 

tőlünk telik, s Isten hozzáteszi azt, amitől az egész sikertörténetté válik: hozzáteszi a 

csodát az ember erőfeszítéseihez, és világra jön rajtunk keresztül is az Isten szeretete. 

Ahogy a kánai menyegzőn sem kér Jézus lehetetlen dolgot a szolgáktól, pusztán azt a 

keveset, ami tőlük telik, vagyis töltsék meg a korsókat vízzel. Nekünk is csak az a 

dolgunk, hogy megtegyük azt a keveset, amit Isten kér tőlünk – s a csoda megtörténik. 

Hálát adok Istennek az itt kapott sok értékért, kegyelemért, azért, hogy itt lehettem 

közöttetek. Szeretnék őszintén tanúságot tenni arról, hogy egy püspöknek is szüksége 

van arra, hogy újra és újra megerősítést kapjon hitében – ahogy az apostolok is így 



fordultak Jézushoz: „Növeld bennünk a hitet.” (Lk 17,5) Nekem is szükségem van arra, 

hogy a kapott tapasztalatok, a hallott gondolatok ráirányítsák figyelmemet a hitünk és 

életünk középpontjában álló feltámadásra. 

Lelki atyám, Vigyázó Miklós – aki harminckét éven át volt lelkivezetőm – egy hete halt 

meg. Ő arra tanított, hogy a szeretet a „minden-adás”. Hálát adok, hogy e néhány nap 

alatt megtapasztalhattam ezt a szeretetet rajtatok, a hitetekben, a derűtökben, az 

örömötökben. Hiszem, hogy Miklós atya már jó helyen van, s hiszem, hogy amíg itt élünk 

a földön, feladatunk, hogy megerősödjünk keresztény hitünkben: Jézus Krisztus 



feltámadt, s vele együtt feltámadnak mindazok, akik hisznek benne, hogy többé ne 

önmagunknak éljünk, hanem annak, aki feltámadt és vándorlásunk társa lett. Ámen. 


